,,Święto Niepodległości”

Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. Pod takim
oto hasłem odbyły się tegoroczne obchody związane z najważniejszą
datą
w dziejach historii Polski, jaką było odzyskanie niepodległości. Powyższe
słowa pochodzące z wiersza W. Szymborskiej ,,Gawęda o miłości do
ziemi ojczystej” to także motto przewodnie wieczornicy, którą wykonali
uczniowie gimnazjum pod opieką Pań Katarzyny Ziaja i Izabeli
Czechowskiej- Zerzut.
Uroczystość mającą miejsce w Klubie Rozrywki Pokusa rozpoczął
Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka- Marek Madej.
Głównym pomysłem programu słowno-muzycznego było wyobrażenie
Matki – Ziemi. Scena ukazywała wiejski pejzaż z rekwizytami typowymi
dla tejże społeczności. Uczniowie ukazali, jak ogromną rolę dla Polaków
walczących o wolność i braterstwo miała Ziemia i jej plony. Ponadto
artyści wielokrotnie podkreślali, iż polscy obywatele powinni zastanowić
się nad tym, czym jest patriotyzm i na czym polega szacunek do
ojczyzny. Oprócz tego ,,młodzi aktorzy” unaocznili, że ogromne
możliwości, siła, a przede wszystkim miłość do kraju drzemie w młodym
pokoleniu i w nim należy pokładać nadzieję.
Drugą część wieczoru wypełniły koncerty ,,Wyrzyskiego Chóru
Męskiego” oraz chóru ,,Con Passione”. Pierwszy z nich wykonał pieśni
min. ,,Wojenka cudna pani”, ,,Pałacyk Michla”, ,,Białe róże”3 Natomiast
chór ,,Con Passione” zaśpiewał piosenki: ,,Przybyli ułani pod okienko”,
,,Czerwone maki”3.

Na zakończenie oba chóry wykonały wspólnie

,,Wojenko wojenko” i ,,Rotę” wraz z publicznością.

W miłej i przyjaznej atmosferze wykonawcy zostali nagrodzeni
rzęsistymi brawami przez licznie zgromadzoną ludność z Wysokiej i
okolic.
W dniu 11 listopada 2010r odprawiona została uroczysta msza św. w
intencji Ojczyzny. Po uroczystości w kościele pod wezwaniem NMP
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kościelnych udały się w kierunku pomnika Powstańców Wielkopolskich.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Burmistrz Pan Marek
Madej.
Po wystrzale armatnim, w rytm werbli poszczególne delegacje złożyły
wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem.
Uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie Roty.
Całość imprezy zorganizował Ośrodek Upowszechniania Kultury
w Wysokiej.

